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§ TN 1

Utseende av justerare
Mikael Thunberg (s) med Mio Fric (kd) som ersättare utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Justeringen skall äga rum den 6 februari 2008 kl.16.00.

--------------

§ TN 2

Dagordning
Dagordningen godkänns.

--------------

§ TN 3

Protokoll
Lena Fällström Törnered (s) påtalar att i protokollet från Tekniska nämndens sammanträde den 5 december
2007 finns vissa fel beträffande namn och partibeteckningar.
Protokollen från Tekniska nämndens sammanträden 2007-11-21 och 2007-12-05 anmäls, godkänns och läggs
till handlingarna med Lena Fällström Törnereds (s) påpekande.

--------------
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§ TN 4

Information om trygghet och trafik i Lund
Närpolischefen Jörgen Nilsson redovisar resultatet av trygghetsmätningarna för Lunds kommun mellan åren
2004 – 2007, dessa visar att brottsligheten minskar och att lundaborna känner sig tämligen trygga i sin
vardagsmiljö.
Trafikpolischefen Greger Nilsson informerar bland annat om:
Nationell Trafiksäkerhetsstrategi (fyra prioriterade områden)
• Hastighet
• Nykterhet
• Bilbälte
• Aggressiv körning
Samverkan med Lunds kommun - ett väl fungerande samarbete
• Samrådsmöten med Tekniska förvaltningen
• Hastighetsvagnen
• Cykelbelysningskampanjer
• Tips från lundaborna
• Trafikbrottsstatistik

------------
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§ TN 5

Detaljplan för del av Värpinge 14:7 m m i Lund, Lunds kommun
Fjelievägen Underrättelse – Samråd
Dnr 07/302/21

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om dels en cirkulationsplats kan byggas ut i korsningen
Fjelievägen-Förhandlingsvägen-Plogfåran samt dels om en gc-tunnel kan anläggas under Fjelievägen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2007-10-01.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2008-01-04.

Yrkanden
Margareta Kristensson (s), Tomas Avenborg (m), Jörgen Hansson (c) och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget (samrådshandling) under åberopande av
vad förvaltningen anfört.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar avstyrka detaljplaneförslaget i den del det berör
rondellen i Fjelievägen-Förhandlingsvägen-Plogfåran samt tillstyrka förslaget till gång- och cykeltunnel under
Fjelievägen.
Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget till detaljplan under åberopande av att
•
•

•

ökad trafiksäkerhet för gc-trafik som korsar Fjelievägen kan åstadkommas med betydligt billigare och
enklare åtgärder än en gc-tunnel t.ex. genom att säkra en högsta hastighet på 30 km/tim för
motortrafiken på Fjelievägen
ökad kapacitet i vägtrafiksystemet är ägnad att alstra ytterligare biltrafik och gynnande av
externhandel på bekostnad av handeln i stadsdelscentra och i stadskärnan. Ökade trafikmängder
kommer även den föreslagna biltillvända snabbmatserveringen att medföra. Ökad biltrafik står i strid
med Lunds kommuns miljömål
planeringen för området borde ta fasta på fysiska åtgärder och ekonomiska och juridiska styrmedel i
syfte att minska biltrafiken, inte att stimulera till mer biltrafik och därmed ytterligare negativ miljöoch klimatpåverkan.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner Margareta Kristensson (s) m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget (samrådshandling) under åberopande vad tekniska förvaltningen
anfört.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Nita Lorimer (v) som ämnar utveckla reservationen skriftligt. (Se bilaga).
Ulf Nymark (dv) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet expedieras till
Akten
Byggnadsnämnden

Förvaltningschefen
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§ TN 6

Detaljplan för Veberöd 8:136 i Veberöd, Lunds kommun
Annelundsområdet Underrättelse - Samråd
Dnr 07/836/21

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva lämpligheten att uppföra bostadshus i form av grupphus och
radhus. Dessutom prövas om ett antal friliggande villor kan uppföras.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2007-10-05.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2008-01-04.

Yrkanden
Mikael Thunberg (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget
(samrådshandling) under åberopande av vad förvaltningen anfört.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under åberopande av vad Tekniska förvaltningen anfört.

Beslutet expedieras till
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

--------------
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Tekniska förvaltningens verksamhet - Lägesrapport
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar bland annat om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bokslut 2007
Årsredovisning - redovisas på nämndens februarisammanträde
Ekonomi
VA-Syd - lägesrapport
Personalfrågor – viss återbesättning sker
Lönerevision 2008 – startar inom kort
Bostadsbyggandet – något lägre än planerat
Samlokalisering av tekniska förvaltningar – dialog pågår om placeringsalternativ mm
Arbetsmiljö – tekniska förvaltningens personal har nästan den lägsta sjukfrånvaron
Ledarutveckling – medarbetarskap
Ledningssystem – controllersystem
Markpriset – ökade kostnader
Naturdatabas
MBP och GNP 2009-2011 – arbetet pågår
Stadstrafiken 7 miljoner resor 2007 – ökning med 3 %
Trafikplats Råby
Färdtjänst – TAXI 020 köps eventuellt upp av andra taxiföretag

--------------
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§ TN 8

Upphandling av entreprenör för exploateringsområdet Östra Torn III,
Arkonaparken, anläggning av parkmark
Dnr 07/526/33

Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av nybyggnad av markanläggningar på parkmark samt garantiskötsel, inom
exploateringsområde Östra Torn III. Upphandlingen avses genomföras som internupphandling med
Markentreprenad i enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer.
Arbetenas utförande har förhandlats med Markentreprenad, som föreslås som entreprenör, med ett takpris på
2.700.000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-04, inklusive bilaga.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) och Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att anta Markentreprenad som
entreprenör för rubricerad entreprenad till ett takpris av 2.700.000 kronor samt att uppdra åt tekniska chefen
att teckna erforderligt avtal/kontrakt med upphandlad entreprenör

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att anta Markentreprenad som entreprenör för rubricerad entreprenad till ett takpris av 2.700.000 kronor
samt att uppdra åt tekniska chefen att teckna erforderligt avtal/kontrakt med upphandlad entreprenör.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 9

Delegationsordning
Dnr 07/379/21

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2007-11-15 beslutat anta ett förslag till ”Ny remissordning för detaljplaner med
normalt planförfarande” upprättat 2007-06-08 och reviderat 2007-06-30 samt 2007-11-01. Förslaget innebär i
korthet att den politiska behandlingen koncentreras till program- och samrådsskedena samt till antagandet,
medan utställningsskedet behandlas som förvaltningsremiss. Förvaltningen har därför sett över gällande
delegationsordning.

Beslutsunderlag
Protokoll från Byggnadsnämnden 2007-11-15 §217 (21).
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-01-10.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp) och Mio Fric (kd) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att anta förändringarna i delegationsordningen, ärendena får ej vidaredelegeras av förvaltningschefen.
Ulf Nymark (dv), Nita Lorimer (v) och Mikael Thunberg (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå
förvaltningens förslag till förändringar i delegationsordningen.

Beslutsordning
Ordföranden Tomas Avenborg (m) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara
bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att anta förändringarna i delegationsordningen, ärendena får ej vidaredelegeras av förvaltningschefen.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv).
Reservation (v) (Se bilaga).

Beslutet expedieras till
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 10

Intern kontroll - Uppföljning 2007 års kontrollmål
Dnr 06/1798/00

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt riktlinjerna skall nämnderna senast den
31 januari årligen lämna rapport över genomförd kontroll.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-20.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljningen och åtgärdsförslag av intern kontroll 2007.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 11

Plan för intern kontroll för tekniska nämndens ansvars-område 2008
07/855/04

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt riktlinjerna skall nämnderna senast den
31 januari årligen lämna handlingsplan för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-20.

Tekniska nämnden beslutar
att antaga föreslagen plan för intern kontroll för år 2008
samt att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 12

Nämndshandlingar
Dnr 07/743/00

Sammanfattning
Christoffer Willenfort (fp) har i skrivelse till nämnden förslagit att ledamöterna i Tekniska nämnden ska ges
möjlighet att välja i vilken form de vill ha nämndshandlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Christoffer Willenfort (fp) 2007-10-17.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2008-01-02.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp) och Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska
nämnden beslutar att tillsvidare skicka ut nämndens handlingar i fysisk form och avvakta digitala dokument
till kommunen tagit fram en fungerande standard för detta.
Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslagställarens intentioner att
nämnden internt och externt arbetar för att alla dokument skall finnas tillgängliga i elektronisk form.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag
att inkomma med en presentation om hur vi skall kunna få dokumentation i en enkel digital form.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta ej vara bifallet.
Votering begärs och utfaller med
6 röster (Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp),
Jörgen Hansson (c ) och Mio Fric (kd)) för avslag på återremissyrkandet och med
1 röst (Nita Lorimer (v) för bifall till sitt eget återremissyrkande.
Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s) och Ulf Nymark (dv)
avstår från att rösta.
Ärendet skall således avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställer ordföranden Tomas Avenborg (m) proposition på sitt eget och Ulf Nymarks (dv) yrkande
och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att tillsvidare skicka ut nämndens handlingar i fysisk form och avvakta digitala dokument till kommunen tagit
fram en fungerande standard för detta.

Reservationer
Nita Lorimer (v) reserverar sig mot beslutet. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ TN 13

Glöm nu det yttre godsspåret
Dnr TN 07/851/53, SBK 2007/0107

Sammanfattning
Centerpartiet i Lund har genom Börje Hansson tillskrivit kommunledningen med begäran att Lunds kommun
snarast meddelar Banverket att kommunen numera accepterar fler spår genom Lund. Förslaget innebär också
att Lund ej skall driva utbyggnaden av ett yttre godsspår förbi Lund.
Kommunkontoret har remitterat skrivelsen till Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen för
yttrande. Då frågan är av principiell betydelse underställs dock ärendet Byggnadsnämnden och Tekniska
nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Öppet brev från centerpartiet daterat 2007-12-05.
Förvaltningarnas tjänsteskrivelse daterad 2008-01-09.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Nita Lorimer (v), Mikael Thunberg (s), Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp) och
Jan O Carlsson (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att som yttrande över centerpartiets skrivelse
beträffande det yttre godsspåret hänvisa till förvaltningarnas skrivelse.
Jörgen Hansson (c) yrkar att Tekniska nämnden uttalar att fokus skall riktas från det yttre godsspåret till Södra
stambanan.
Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden skall avge följande yttrande:
Skrivelsen tar upp frågan om ökad kapacitet på Södra stambanan genom Lunds tätort, en fråga som enligt
Tekniska nämndens uppfattning inom en snar framtid måste få sin lösning.
I skrivelsen påpekas att ett yttre godsspår inte är någon lösning på kapacitetsproblemen av den anledning att
det aldrig kommer att komma till stånd. Tekniska nämnden instämmer i denna bedömning, samtidigt som vi
dessutom vill framhålla följande:
• Fler spår behövs söderifrån fram till Lund C kommer med största sannolikhet att behövas även om ett
yttre godsspår skulle komma till stånd
• Behovet av investeringar i nya spår är stort i Skåne liksom i landet i sin helhet. Sett utifrån
lundaperspektiv är investeringar i spårtrafik mellan Lund-Dalby, Lund-Södra Sandby, LundStaffanstorp, Lund-Bjärred eller en spårförbindelse direkt från Lunds norra och östra delar in mot
Malmö Värnhem betydligt angelägnare än ett yttre godsspår.
Utifrån ett såväl trafikpolitiskt som klimat- och miljöpolitiskt perspektiv bedömer Tekniska nämnden sålunda
att ett yttre godsspår förbi Lund måste komma långt ner på kommunens prioriteringslista för spårutbyggnad.
Kommunstyrelsen bör därför i enlighet med skrivelsens förslag ta upp diskussioner med Banverket om utökad
spårkapacitet genom Lund vid stationen.
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Beslutsordning
Ordföranden Tomas Avenborg (m) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara
bifallet.
Votering begärs
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som skall vara kontraproposition i huvudvoteringen ställer
ordförande proposition på dessa och finner att Jörgen Hanssons (c) yrkande skall vara kontraproposition.
Votering utfaller med
4 röster (Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Ulf Nymark (v) och Nita Lorimer (v)) för bifall till
Ulf Nymarks (v) yrkande och med
3 röster (Jan O Carlsson (m), Jörgen Hansson (c) och Mio Fric (kd)) för bifall till Jörgen Hanssons (c)
yrkande.
Tomas Avenborg (m), Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s) och Margareta Kristensson (s) avstår
från att rösta.
Ulf Nymarks (v) yrkande skall således utgöra kontraproposition i huvudvoteringen.
Företagen huvudvotering utfaller med
8 röster (Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Jan O Carlsson (m), Mio Fric (kd),
Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s) och Nita Lorimer (v)) för bifall
till Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande och med
1 röster ( Ulf Nymark (v)) för bifall till sitt eget yrkande.
Jörgen Hansson (c) och Oskar Krantz (fp) avstår från att rösta i huvudvoteringen.

Reservationer
Jörgen Hansson (c) och Ulf Nymark (dv) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden

Tekniska nämnden beslutar således
att som yttrande över centerpartiets skrivelse beträffande det yttre godsspåret hänvisa till förvaltningarnas
skrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 14

Tillköp av regional busstrafik för trafikåret 2008/2009
Dnr 08/3/53

Sammanfattning
Skånetrafiken efterfrågar besked angående den trafik som kommunerna köper till för en högre trafikstandard.
Förvaltningen föreslår att trafikutbudet ska vara oförändrad under trafikåret 2008/2009.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-01-10.
Skrivelse från Skånetrafiken, 2007-12-18.

Yrkanden
Jan O Carlsson (m), Nita Lorimer (v), Kerstin Lindbom (fp), Ulf Nymark (dv), Mio Fric (kd),
Jörgen Hansson (c) och Mikael Thunberg (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att kommunens tillköp av
regional busstrafik ska bibehållas oförändrad under trafikåret 2008/2009.
Nita Lorimer (v), Kerstin Lindbom (fp), Ulf Nymark (dv), Mio Fric (kd), Jörgen Hansson (c) och
Mikael Thunberg (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar uttala som tillägg att regionen i fortsättningen bör
överta kostnaden och ansvaret för glesbygdsområdena.
Jan O Carlsson (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på huvudyrkandet och finner detta vara bifallet.
Härefter ställer ordförande proposition på Nita Lorimers (v) m fl tilläggstyrkande och finner detta vara bifallet.
Votering begärs och utfaller med
9 röster (Kerstin Lindbom (fp), Mikael Thunberg (s), Oskar Krantz (fp), Jörgen Hansson (c), Mio Fric (kd),
Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv)) för bifall till
Nita Lorimers (v) m fl tilläggsyrkande och med
2 röster (Tomas Avenborg (m) och Jan O Carlsson (m) för bifall till avslagsyrkandet.

Tekniska nämnden beslutar således
att kommunens tillköp av regional busstrafik ska bibehållas oförändrad under trafikåret 2008/2009 samt uttala
att regionen i fortsättningen bör överta kostnaden och ansvaret för glesbygdsområdena.

Reservationer
Jan O Carlsson (m) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Skånetrafiken
Akten
Förvaltningschefen

--------------
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§ TN 15

Förslag till justering av högsta nivån för taxan gällande
boendeparkering och nyttoparkering
Dnr 06/901/52

Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall besluta om högsta nivå på parkeringsavgifter på gatumark i Lunds kommun.
Tekniska nämnden har därefter i uppdrag att besluta om vilken parkeringsavgift som skall gälla på gatumark.
Dagens ramar beslutades i KF 1992-11-25 och taket för dessa har delvis uppnåtts. Förvaltningen har därför
tagit fram ett förslag där ramarna avseende taxan för boendeparkering och nyttoparkering justeras.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-06.

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige hemställa att ge Tekniska nämnden rätt att besluta om taxejusteringar med en
högsta nivå motsvarande 600 kr/månad för boendeparkering och 10 000 kr/år för nyttoparkering.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
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§ TN 16

Råd och riktlinjer för uteserveringar
07/835/31

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med polisen, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen tagit fram
förslag till nya råd och riktlinjer för uteserveringar i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-06.
Förslag till råd och riktlinjer för uteserveringar.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Nita Lorimer (v), Oskar Krantz (fp), Kertin Lindbom (fp), Jörgen Hansson (c)
och Mio Fric (kd) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltning med uppdrag
att anordna ett dialogmöte med nämndens presidium och företrädarna för de berörda uteserveringarna.
Vidare yrkar Oskar Krantz (fp), Mio Fric (kd), Kerstin Lindbom (fp) och Tomas Avenborg (m) att
förslaget till ”Råd och riktlinjer för uteserveringar” remitteras för yttrande till Lunds Kommunala
Handikappråd.
Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på yrkandena och finner dessa vara bifallna.

Tekniska nämnden beslutar således
att återremittera ärendet till förvaltning med uppdrag att anordna ett dialogmöte med nämndens presidium
och företrädarna för de berörda uteserveringarna.
samt att remittera förslaget till ”Råd och riktlinjer för uteserveringar” för yttrande till Lunds Kommunala
Handikappråd.

Beslutet expedieras till:
Akten
Gatu- och trafikkontoret, för åtgärd
Förvaltningschefen
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§ TN 17

Skrivelser från kommunala handikapprådet avseende förbud mot
reklamskyltar och enkelt avhjälpta hinder
Dnr 07/444/07 och 07/138/31

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet har vid sitt sammanträde beslutat att tillskriva Tekniska nämnden i rubricerade
frågor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-12-05.
Skrivelser från Kommunala handikapprådet daterade 2007-11-09.
Protokollsutdrag från Kommunala handikapprådets möte 2007-09-20.
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutskott möte 2007-01-31.
Svarsskrivelse till Synskadades riksförbund d nr 06/1383/31 daterad 2007-02-22.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Reservationer
Ulf Nymark (v) reserverar sig mot beslutet och utvecklar sina synpunkter skriftligt. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunala handikapprådet
Förvaltningschefen
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§ TN 18
Anmälningar till Tekniska nämndens sammanträde den 23 januari 2008
Nedanstående anmälningar anmäls och läggs till handlingarna
Byggnadsnämnden, dnr. 06/131/21
Detaljplan för Måsen 16 m m i Lund, Lunds kommun (Fjelievägen-Starvägen)
Ledningsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 07/68/43
Protokoll
Byggnadsnämnden, dnr. 07/717/21
Detaljplan för Bränneröd 25 m fl i Genarp, Lunds kommun (Risavägen 4)
Byggnadsnämnden, dnr. 07/740/21
Detaljplan för Glädjen 1 i Lund, Lunds Kommun (Sankt Petri Kyrkogata 1/Winstrupsgatan 14)
Byggnadsnämnden, dnr. 07/480/21
Detaljplan för Hästhoven 1 m m i Södra Sandby, Lunds Kommun (Revingevägen 10 A)
Kommunfullmäktige, dnr. 06/242/21
§ 222 Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds Kommun. Östra Torn IV
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 07/886/31
§ 311 Lund Centralstation
Kommunrevisionen, dnr. 07/881/04
Analys avseende budgetansvarigas insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 07/746/53
§ 290 Remiss av betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
(SOU 2007:58), Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU
2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska
godstransportsystemet
Kommunrevisionen, dnr. 07/880/04
Analys avseende kommunens kostnadsnivå
Romeleåsen – Sjölandskapet, dnr. 07/783/43
Protokoll fört vid sammanträde med Romeleås- och sjölandskapskommittén på Grishuset, Genarp, fredagen
den 7 december 2007
Kommunfullmäktige, dnr. 07/554/31
§ 226 Förslag till ny policy för kommunalt bidrag till enskilda vägar
Byggnadsnämnden, dnr. 07/866/21
Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby 80:1 m fl i Dalby – samråd
Kommunstyrelsen, dnr. 07/479/26
Köpebrev
Sjöbo kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 07/53/43
§ 478 Naturbussen
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Utbildningsnämnden, dnr. 07/859/26
§ 170 Återremitterat ärende: Lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och skolor i Lunds
Kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 06/115/00
§ 176 Val av förbundsfullmäktige i kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Malmö och Lund
”Sydvästvatten” (nytt namn VA Syd)
Kommunstyrelsen, dnr. 07/847/04
§ 320 Kommungemensamma kontrollmål år 2008
Kommunstyrelsen, dnr. 07/848/00
§ 323 Bordsvatten vid kommunala sammanträden
Kommunstyrelsen, dnr. 06/89/21
§ 327 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds Kommun, Samråd
Kommunfullmäktige, dnr. 06/1124/09
§ 185 Oskar Krantz (fp) motion ”Gör Lund tryggare”
Styrgruppen Regionalt naturbussprojekt, dnr. 07/53/43
Sammanträdesprotokoll
Försvarsmakten Södra Skånska Regementet, dnr. 06/1486/43
Protokoll fört vid Revingerådets sammanträde 2007-10-31
Byggnadsnämnden, dnr. 05/747/21
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m fl i Dalby, Lunds Kommun (Påskagänget II)
Samrådsgruppen för Skrylleområdet, dnr. 06/1666
Protokoll
Kommunkontoret, dnr. 07/712/31
Lunds klimpansökan 2008-2011
Byggnadsnämnden, dnr. 07/822/21
§ 201 Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl i Lund – programsamråd
§ 200 Förslag till placering av gemensam parkeringsanläggning för publik arena, Högevallsbadet och
Stadsparken - inriktningsbeslut
Brukningsavgifter för avlopp 2007
Brukningsavgifter för vatten 2007
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Delegationsbeslut för anmälan
”Delegationsbesluten TN 2008-01-23” anmäls och läggs till handlingarna.
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§ TN 20

Frågor
Nita Lorimer (v) och Oskar Krantz (fp) påpekar att ”cyklisten” som pryder den nya och uppdaterade
cykelkartans ”Cykla i Lund” framsida saknar cykelhjälm och reflexer.
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